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Cultura do corpo: uma abordagem da importância do Atletismo no Ensino Médio  

RESUMO: Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o 

ensino médio é a etapa final da educação básica e tem por finalidade fixar o 

conhecimento adquirido durante os estudos no ensino fundamental, 

aperfeiçoamento do aluno como pessoa humana incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento critico, a LDB 

propõe trabalhar com a educação tecnológica; ciência, artes; letras; língua 

portuguesa; cidadania e com o corpo em movimento utilizando os esportes, 

entre eles, o atletismo. INTRODUÇÃO: Mariano (2012), afirma que o atletismo 

na escola não deve buscar dar interesse somente nos alunos veloz, ágeis, 

resistentes e fortes, e sim estar na formação do aluno capaz de aprender as 

suas condições e suas limitações, que compare jogos e temas lúdicos da 

cultura corporal que conhece  com outras culturas que identifiquem o atletismo 

como pratica social e não de uma forma mecânica, desvalorizado e, muitas 

vezes, esquecidos nos conteúdos da educação física escolar. OBJETIVO: 

Abordar a pratica do atletismo no ensino médio como possibilidade de trabalho 

da cultura corporal e formação integral do aluno. Segundo Duarte (2004), o 

objetivo do atletismo escolar é fazer com que o educando desperte o interesse 

na pratica do atletismo, as aulas de atletismo darão aos educandos uma maior 

oportunidade dos benefícios da pratica da atividade física em termos de saúde, 

educação, e autossatisfação. Metodologia: O trabalho tem uma abordagem 

qualitativa, com objetivo descritivo onde utilizamos o método indutivo pois se 

trata de um estudo  de comunidade, com dados secundários feito por meio de 

revisões bibliográficas e documentais . DESENVOLVIMENTO: Para Matthiesen 

(2009) o atletismo escolar deve trabalhar jogos pré desportivo que favorece as 

habilidades motoras básicas, como marchar, correr, saltar, lançar e arremessar 

e nas aulas deverão ser passadas atividades em grupos pois mesmo o 

atletismo sendo um esporte individual as atividades em grupo dará ao 

educando uma maior possibilidade de interação e socialização. RESULTADOS  



PRELIMINARES: Segundo Mariano (2012) atletismo no ensino médio pode 

contribuir nas concepções, resolvendo os problemas motores, e abranger 

problemas sociais, faz com que o aluno reflita e que se questionem 

justificativas para a prática, para aprender fazer escolhas e desenvolver o 

senso critico em relação à modalidade, desta forma acreditamos na relevância 

de difundir a pratica do atletismo, que por uma visão empírica observamos o 

descaso com a modalidade que abordamos. 
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